
Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland den 28. oktober 2014 
 
Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Malene Parbst 
Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth Schrøder, Frederik 
Ringsing Nielsen. 
Mette Johansen(suppleant for Rosa).(gik 12.30). 
Fraværende: Rosa Fuglsang, 
 
Ordstyrer: Lars 
Referent.  Lise 
 
Emner til politisk drøftelse. 
Gennemgang af dagsordenen til Repræsentantskabsmødet 14.-15.november 2014. 
Vi havde annonceret med åbent medlemsmøde til om eftermiddagen fra 13.00-15.00. 
Da ingen medlemmer havde tilmeldt sig, prioriterede vi at tage forberedelsen til 
Repræsentantskabsmødet, mens flest var til stede. 
Årsberetning og dagsordenspunkterne blev gennemgået og diskuteret. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav deres meninger til inspiration for Lise, 
Lisbet Jensen, Lisbeth Schrøder og Line, der er repræsentanter for Region Sjælland. 
Spørgsmål og kommentarer til de enkelte dele, vil blive stillet på 
repræsentantskabsmødet. 
Marjanne og Malene deltager som gæster på repræsentantskabsmødet. 
 
Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 
Regionsformand/ HB 
Nyt Fra HB: Lise orienterede kort om, at HB har vedtaget kommissorium og 
sammensætning af Lederråd. Der annonceres efter medlemmer, som endeligt godkendes 
af HB. Desuden orientering om foreløbige pejlinger fra arbejdet i Rådgivende Forum for 
Vækst. Dette arbejde skal yderligere behandles i HB. 
Spørgsmål til møde listen: Få opklarende spørgsmål. 
Aktuelt fra RF: Lise har afholdt møde med Jens Stenbæk om bl.a. psykiatri og om hvordan 
fysioterapeuters kompetencer kan komme i spil, da der flere steder i regionen er 
lægemangel. Lise har inviteret sig til møde hos Psykiatriledelsen. 
Regnskabsstatus: Budgetopfølgning for 2. kvartal ser fin ud. Budgettet følges. Taget til 
efterretning. 
 
Sidste hånd på medlemsmødet 30/10: Vi gennemgik programmet og tidsplanen og fik styr 
på det sidste. Der er 91 tilmeldte. 
 
Hvordan arbejder vi i regionsbestyrelsen videre med vores profiler fra RK: De resterende 
RB medlemmer udfylder profilen. Vi sætter punktet på igen til mødet 2/12. 
Folkemødet 2015, økonomien for os i det: Det er besluttet, at næste års 
regionskonference afholdes 10.-11./6 i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Danske 
Fysioterapeuter, centralt og regionsformænd planlægger disse dage. Der vil være 
mulighed for, at regionsbestyrelserne kan blive på det lejede feriecenter flere af dagene. 
Regionsbestyrelsen skal forholde sig til økonomien i dette (undtaget overnatninger). 



Vi beslutter at vi yder tabt arbejdsfortjeneste for fredag samt betaling af morgenmad og 2x 
aftensmad. Al anden udgift er for regionsbestyrelsesmedlemmernes egen regning. Dette 
arrangement vil gå i stedet for bestyrelsesseminar, så økonomien forventes at blive 
uændret. 
 
Vi regner med at hele bestyrelsen deltager. 
Lise viderebringer dette til centralen. 
 
GF 2015,om beretningen, sted: Planlægningsgruppen er i gang med at undersøge steder i 
Næstved.  Lise orienterer om det planlagte arbejde med beretning i samarbejde med 
kommunikationsafdelingen og de andre regioner. Vi tænker samme model som sidst med 
en fælles skabelon for indhold og ekstern hjælp til skrivning og opsætning. 
Det skønnes at koste hver region ca. 12.000. 
Bestyrelsen tilslutter sig, men med bemærkninger om, at det er ret dyrt og at vi bør 
evaluere til næste GF 2017, om der er andre måder, at få vores budskab ud til 
medlemmerne på og om hvor mange, der fordyber sig i beretningen. 
 
Innovations-og iværksætterpris: Orientering om, at der er deadline for ansøgninger 
20.november. Lise sætter yderligere på hjemmesiden og på Facebook og får udbredt 
kendskabet til medlemmerne. 
Sættes på til næste RB møde. 
 
Praktiserende: 
Marjanne orienterede om, at der er årsmøde for de praktiserende i Region Sjælland 18/11. 
Der vil være orientering om bl.a. ny overenskomst. Marjanne og Lars er på valg som SU 
medlemmer. 
 
Arbejdet i nyvalgt SU er godt i gang. Udvalget er inviteret på klinikbesøg og besøg på 
Sundhedscentret i Kalundborg 3/11. Der var 8.-9./9 årskonference for alle SU 
medlemmerne. Lise og Hans deltog 9/9 i visionsseminar for praksissektoren, Arrangeret af 
Region Sjælland for samtlige praksissamarbejdsudvalg. 
Læs om visionen her: 
http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Ny-vision-for-
praksisområdet-fokuserer-på-lighed-i-sundhed.aspx 
 
TR: 
Malene og Line orienterede om sidste TR møde. Der er en del TR, der er ret pressede på 
deres arbejdspladser og derfor melder fra til TR - møderne, Men desværre også fratræder 
som TR. Det kan ikke pointeres nok, hvor vigtigt det er, at komme til de regionale TR - 
netværksmøder og få sparring og erfaringsudveksling. 
Lisbet J. og med hende TR-Rådet arbejder med problematikken. 
Det lader til at der kommer flere fysioterapeutstillinger i kommunerne, det er glædeligt. 
Der var desuden sidste opsamling om krav til OK 15. Lisbet J. bringer det med ind i 
UFLO(udvalg for lønmodtager OK). 
Lisbet J. orienterede desuden om at Region Sjælland har fået en fælles TR (FTR) for 
fysioterapeuterne. Det er Lisbet Jensen der er valgt til dette. 
 
 

http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Ny-vision-for-praksisområdet-fokuserer-på-lighed-i-sundhed.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Ny-vision-for-praksisområdet-fokuserer-på-lighed-i-sundhed.aspx


Uddannelse: 
Der har været 1.møde i nyt uddannelsesudvalg 22/10. Lise kunne ikke deltage grundet HB 
møde, men er genvalgt som formand for udvalget. Det bliver spændende, at komme i 
gang med arbejdet med flere nye udvalgsmedlemmer. Som noget nyt kan udvalget vælge, 
at supplere sig med et medlem fra en relevant erhvervsvirksomhed. Der tænkes over 
kandidater og udvalget forholder sig til disse på møde i uddannelsesudvalget 5.januar 
2015 
 
Der er mange interessante og vigtige ting i gang på uddannelsesområdet, om hvordan 
politikere og andre ser på indholdet i fremtidens sundhedsuddannelser. 
Vi afventer den varslede rapport fra regeringen om  kortlægning af  kvalitet og relevans i 
de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i forhold til fremtidens 
arbejdsmarked, den såkaldte fremsynsrapport. Den er ikke kommet endnu. Men det er den 
tilsvarende rapport, som er udarbejdet for Sundhedskartellet. 
Læs mere her: 

 http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/sundhedsuddannelser-skal-matche-
fremtidens-arbejdsmarked#cookieoptin 

 http://fysio.dk/kurser/Nyheder/Ny-rapport-satter-fokus-pa-fremtidens-
sundhedsuddannelser/ 

 
Arrangementspuljen. Status. Alt afregnet til d.d. Resterer ca. 24.000. 
Opfølgning på sidste møde: Referat fra 21/814 endelig godkendt. 
 
Dagsorden til næste møde: 

 Arbejde med vores profiler 

 Evaluering af medlemsmødet 30/10 

 Snak om repræsentantskabsmødet 

 Møder i 2015 

 GF 2015 

 Nyt om Folkemødet? 

 Innovations-og iværksætterpris. 

 Budget 2015.Input. 
 
17-11-2014 Lise Hansen. 
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